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veŘe.lnÁ VYHLÁŠKA

oznámení o návrhu opatření obecné povahy avýzva
k up|atnění připomínek nebo námitek

Stanovení místní úpravv provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Cheb, odbor stavební a Životního prostředí, přís|ušný správní Úřad ve věcech provozu na pozemních

komunikacich d|e ustanovení $ 124 odst.6 a ustanovení $ 77 odst. ,1 písm. c) zákona č' 361/2000 Sb., o provozu

na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon o si|ničním

provozu..) na zák|adě návňu Kra1ské správy a údzby si|nic Kar|ovarského kraje, příspěvkové o-r9a1iz1c9'

|C: 709 47 023, Chebská 282, 356 01 Soko|ov, a po předchozím písemném vyjádření přis|ušného orgánu Policie CR,

kteým je Dopravní inspektorát nČn rra1steho ředite|ství po|icie Karlovarského kraje ze dne 07.04.2017 pod č.j.: KRPK-
27439lCJ-2017-190206, vnávaznosti naustanovení $$ části šesté zákona č.500/2004 Sb', správní řád, veznění
pozdějších předpisů (dá|e jen ,,správní řád.,) připravi| návrh ooatření obecné povahy pro

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v:
- osazení nové dopravní značky |S 4a ,,Směrová tabu|e s místním cflem (přímo).. s textem ,,Psl UTULEK,.

na si|nici |I. třídy č.606 umístěné na p.p.č,'244112, k.ú' Cheb, obec Cheb, v km cca 32,450 ve směru jízdy

do Pomezí nad ohří (ke stávající dopravní značce lS 24a ,,Bismarckova rozh|edna..),
- osazení nové dopravní značky |S 4b ,,Směrová tabule s místním cí|em (vlevo).. s textem ,,Psl UTULEK,.

na silnici tl. třídy č. 606 umístěné na p.p.č. 500/2, k.ú. Pomezí nad ohří, obec Pomezí nad ohří,-v km cca
36,400 ve směrú jízdy do Pomezí naďohří (ke stávající dopravní značce ts 3b ,,í DOLNÍ HRAN]ČNÁ..),

- osazení nové dopravní značky |S 4c ,,Směrová tabu|e s místním cí|em (vpravo).. s textem ,,Psl UTULEK'.
na si|nici |l. třídy č.606 umístěné na p.p.č. 500/2, k.ú. Pomezí nad ohří, obec Pomezí nad ohří' v km cca
36,590 ve směrú jízdy do Chebu (ke stávající dopravní značce lS 4c ,,DOLNí HRAN|ČNÁ..),

- osazení nové dopravní značky A 7a ,,Nerovnost vozovky.. dop|něné o dodatkovou tabulku E 4 ,,Délka
úseku.. s textem ,,2 KM" na veřejně přístupné úče|ové komunikaci umístěné na p.p.č' 710, k.Ú' Do|ní

Pelhřimov, obec Cheb, na zaěátku úseku navazujícího na si|nici l||. třídy ě.2142ve směru jízdy ke psímu

útulku v Horní Hraničné,
- osazení nové dopravní značky A 7a ,,Nerovnost vozovky,. dop|něné o dodatkovou tabulku E 4 ,,Dé|ka

úseku., s textem ,,2 KM" na veřejně přístupné účelové komunikaci umístěné na p.p.č. 5721' k.ú' Do|ní

Hraničná, obec Pomezí nad ohří, na začátku úseku navazujícího na si|nici !|l. třídy č' 2142 ve směru
jízdy ke psímu útu|ku v Horní Hraničné.

Důvod:
Směrové tabu|e |S 4a, lS 4b, |S 4c - zajištěni navigace návštěvníků psího útu|ku po si|nicích ||. a Il|. třídy.

A7a- upozornění na špatný technický stav vozovky veřejně přístupné úče|ové komunikace umístěné na p.p.č.710,

k.ú. Do|ní Pe|hřimov, obec Cheb, a na p'p.č. 57211,k.Ú, Do|ní Hraničná, obec Pomezí nad ohří'

Podmínky:
1' osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu a vyh|ášky

MD č' 29412015 Sb., kterou se provádějí pravid|a provozu na pozemních komunikacích, a bude sp|ňovat
poŽadavky Čsru rn 12899.1 ,,Stá|é svis|é dopravníznačení..zavyuŽití TP č. 65 (Zásady pro dopravníznačení



na pozemních komunikacích,2.vydání)schvá|ených MD 9R 
p.od č.j' 532l2013-120-STsP/1.

2. |nsta|aci dopravniho značeni provede óáúorno způsobi|á piavnicÍ<a nebo fyzická osoba d|e grafické pří|ohy,

která tvoří nedí|nou součást tohoto návrhu opatřeni obecné povahy, způsobem, který nebude bránit provádění

běŽné údrŽby pozemní komunikace.

3. Stanoveni dopravního značení nenahrazuje povo|ení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného

správn iho ú řadu vyŽadované zv|áštními předpisy.

V sou|adu s ustanovením $ 172 odst. í správního řádu Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí,

iiwaJotčené o'onv, .uř r ůvrnu^opaiření obecné povahy podávaly připomínky a námitky.

K návrhu opatření obecné povahy můŽe kdoko|i, jehoŽ 
ryay'9,- 

povinnosil nebo zájmy mohou být opatřenim obecné

povany přímo dotčeny, up|atnit u správního orgánu písemné připomínky'

V|astníci nemovitosti, r.lióňz práva, povinnosti nbuo zájmy'so-uvisé1ici s \'ýk9n9T v|astnického práva mohou byt

opatřením obecné povahy přímo dotčeny, .n.É iiňe o'boý, jejichŽ bprávnche z4my r.no|ou být opatřením obecné

povahy přímo dotčenv, ňónóu podat prďi.návrhu ofatřeniobecné,povahy písemné.odůvodněné námitky'

Vsou|adusustanovení'srizoosi.+a5s|rávnihořáduvnávaznoitina$39odst.]správnihořádustanovuje
Městský úřad Cheb, oouoňtaveoní a ŽivotnihJpioitr.oi, pro uplatnění připomínek a námitek |hůtu do 30 dnů ode

dne zveřejnění tohotó návrhu opatření ouécnc pouány' k námitkám a připomínkám podaných po termínu se

nepňh|íŽí. Zmeškání úkonu ne|ze prominout'

Soh|edem n. u,..nouánisl7z'óo't..5 správního řádu se připomínky a námitky knávrhu opatřeni obecné poY9!]y

podávaji pisemnou toňoď.u áo,.é,u Měitský úřad Cheb, bdbor stavebni a Životního prostředí, nám. Krále Jiřiho

z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb a musi sp|ňovat nálezitosti podáni d|e ustanoveni $ 37 správniho řádu.

Návrh opatření obecné povahy se v soulaďu i ustanovením $ 77 odst. 5 zákona o si|ničnim provozu zveřejní

na úředních deskách obecnich úřadů v obcich, jejichŽ správnich obvodů se opatření obecný povahy ýká.

Návrh opatření obecné povahy se v sou|adí'. uit'nou.ním $ 25 správniho řádu doručuje veřejnou vyh|áškou'

Dokument musí být 
'y'čj!il 

ná c.r.oni o.'.á ipiauního orgán-u, který písemnost doručuje, a současně zveřejněn

způsobem umoŽňujicím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšeni se pisemnost povaŽuje za doručenou

(zveřejněnou).
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oprávr!ěná Úředni osoba
Petra Smídová
ú ředni k státni správy si| ničn iho hospodářstvi

odboru stavebniho a Životního prostředí

Pří|oha
grafický návrh umistění dopravních značek

Vyvěšeno dne

Razitko správního orgánu, ktery potvzuje vyvěšeni a sejmuti dokumentu a podpis oprávněné osoby potvzujicí vyvěšení

a sejmuti.



26. 01 2i/17
V e|ektronické podobě zveřejněno od: zveřejněno do:

Razitko správniho orgánu a podpis oprávněné osoby potvzující elektronické zveřejnění dokumentu.

Rozdě|ovník:
Městský úřad Cheb, odbor organizačni _ k vyvěšení na úřední desce
obecní Úřad Pomezí nad ohří - k vyvěšeni na Úřední desce
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